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فصل هشتم: رفتارهاي جانوران

دریافت غذاي کافی براي .................. و  .................. جوجه اهمیت دارد.  1
بقا – رشد پاسخ:

نوعی یادگیري که در دوره حساسی بیشترین موفقیت حاصل می شود؟  2
نقش  پذیري پاسخ:

نوعی رفتار که باعث می شود شقایق دریایی، با کم ترین تحریک مکانیکی بازو هاي خود را منقبض کند؟  3
غریزي پاسخ:

براي شکل گیري کامل یک رفتار که دو جزء .................. و .................. دارد .................. الزم است.  4
غریزي – یادگیري – کسب تجربه پاسخ:

مهاجرت یا تغذیه یک جانور در معرض خطر انقراض می تواند باعث حفاظت از .................. شود.  5
تنوع زیستی پاسخ:

یادگیري چیست؟ توضیح دهید. (با ذکر مثال)  6
یادگیري یعنی تغییر پایداري که در اثر تجربه به وجود بیاید. مانند جوجه کاکایی که پس از مدتی می آموزد که با دقیق تر نوك زدن به منقار مادر می تواند غذاي بیشتري دریافت پاسخ:

کند.

نقش پذیري جوجه غاز ها طی .................. پس از خروج از تخم اتفاق می افتد.  7
چند ساعت پاسخ:

اساس رفتار .................. در همۀ افراد یک گونه یکسان است.  8
غریزي پاسخ:

رابطۀ انتخاب طبیعی با شکار صدف هاي متوسط، توسط خرچنگ ساحلی را بنویسید.  9
براساس انتخاب طبیعی رفتاري برگزیده می شود که از نظر میزان انرژي دریافتی کارآمد تر باشد – یعنی این که جانور در هر بار غذایابی بیشترین انرژي خالص را دریافت کند – پاسخ:

خرچنگ هاي ساحلی با شکار صدف هاي متوسط، بیشترین انرژي خالص را تامین می کنند.

چرا جانوران در هنگام دیدن رقیب، رفتارهاي غذایابی خود را تغییر می دهند؟  10
زیرا رفتار برگزیده باید موازانه اي بین بیشترین انرژي و کم ترین خطر را نشان دهد. پاسخ:

در نظام جفت گیري چند همسري در طاووس، انتخاب جفت توسط کدام جنس انجام می شود. چرا؟  11
توسط طاووس ماده – زیرا در این نظام، جانور نر در نگهداري زاده ها نقشی ندارد و در نگهداري از فرزندان به طور غیرمستقیم به جانور ماده کمک می کند. پاسخ:

با وجود اینکه ممکن است دم بلند و تزئینی طاووس نر بقاي جانور را تهدید کند ولی صفتی مثبت براي انتخاب توسط طاووس ماده به شمار  12
می آید. علت را توضیح دهید.

بقاي جانور نري که چنین صفتی دارد در هنگام تولید مثل، سازگار تر بودن آن را نشان می دهد؛ در نتیجه جانور ماده اطمینان پیدا می کند در صورت انتخاب آن، زاده هایشان عالوه بر پاسخ:
دم تزئینی، ژن هاي مربوط به صفات سازگار تر با محیط را نیز به ارث می برند.

دالیل مهاجرت جانوران را بنویسید.  13
تغییر فصل – نامساعد شدن شرایط محیط – کاهش منابع مورد نیاز – فراهم شدن شرایط بقا و زادآوري و تغذیه پاسخ:

مهاجرت را تعریف کنید.  14
حرکت دوره اي، دراز مدت و رفت و برگشتی جانوران را مهاجرت می نامند.  پاسخ:

مهاجرت رفتاري غریزي است که یادگیري نیز در آن نقش دارد. 

برهم کنش غریزه و یادگیري را با یک مثال توضیح دهید.  15
بیشتر رفتارها  جزء ژنی و یادگیري دارند – همان طور که در رفتار درخواست غذایی جوجه کاکایی، این رفتار به طور کامل در جوجه  اي که از تخم خارج می شود بروز نمی کند، پاسخ:

براي شکل  گیري کامل آن، برهم کنش جوجه در حال رشد و والدین و کسب تجربه الزم است.

الزمۀ زندگی گروهی .................. می باشد.  16
بر قراري ارتباط پاسخ:
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قلمروي جانور را تعریف و رفتار قلمرو طلبی را توضیح دهید.  17
قلمرو یک جانور، بخشی از محدوده جغرافیایی است که جانور در آن زندگی می کند. جانور در برابر افراد هم گونه یا افراد گونه هاي دیگر از قلمروي خود دفاع می کند که به این پاسخ:

رفتار قلمرو طلبی گویند.

چرا رفتار دگرخواهی بر اساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است؟  18
رفتار دگرخواهی در یک گروه از جانوران نسبت به خویشاوندان آن جاندار انجام می شود. مثًال رفتار دگرخواهی در زنبور کارگر. اگر چه این جانوران خود زاده  اي نخواهند داشت، پاسخ:
ولی خویشاوندان آن  ها که ژن هاي مشترکی با آن ها دارند، می توانند زادآوري کرده و ژن هاي مشترك را به نسل بعد منتقل کنند – به همین علت است که بر اساس انتخاب طبیعی رفتار

دگرخواهی برگزیده شده است.

رفتار دگرخواهی را توضیح دهید.  19
دگرخواهی رفتاري است که در آن یک جانور بقا و موفقیت تولید مثلی جانور دیگري را با هزینۀ کاسته شدن از احتمال بقا و تولید مثل خود، افزایش می دهد. پاسخ:

زندگی گروهی چه تأثیري در تغذیه جانوران آن گروه دارد؟  20
ممکن است موفقیت اعضاي گروه در تغذیه افزایش یابد، زیرا همان طور که در زنبور هاي عسل دیدید، جانور می تواند دربارة محل منابع غذا از افراد دیگر اطالعات کسب کند – پاسخ:

شکار گروهی نیز موفقیت بیشتري دارد زیرا افراد یک گروه می توانند شکار بزرگ تري را به دام بیندازند.

نظام تک همسري را با یک مثال توضیح دهید.  21
رفتار تولید مثلی است؛ مانند قمري خانگی که در این نظام هر دو والد هزینه هاي پرورش زاده ها را می پردازند – در این نظام جانور نر و ماده در انتخاب جفت، نقش مساوي دارند. پاسخ:

نظام جفت  گیري چند همسري را با یک مثال توضیح دهید.  22
نظام جفت گیري چند همسري نوعی رفتار تولید مثلی است. طاووس نر نظام جفت  گیري چند همسري دارد. در این نظام جانور نر در نگهداري زاده ها نقش ندارد ولی با نگهداري از پاسخ:

قلمرو، منابع غذایی، محل النه و پناهگاه ایمن از شکارچی  ها، به طور غیرمستقیم به ماده  ها کمک می کند و موفقیت تولید مثلی هر دو جانور نر و ماده افزایش می  یابد.

غذایابی را تعریف کنید.  23
غذایابی مجموعۀ رفتار هاي جانور براي جست و جو به دست آوردن غذا است. پاسخ:

غذایابی بهینه را تعریف کنید. روش  هاي محاسبۀ آن را بنویسید.  24
براي جانوران، میزان سود، یعنی میزان انرژي موجود در غذا و هزینۀ به دست آوردن غذا و مصرف آن اهمیت دارد. موازنه بین محتواي انرژي غذا و هزینۀ به دست آوردن آن پاسخ:

غذایابی بهینه نام دارد. انرژي خالص که با تغذیه از شکار به دست می آید، محتواي انرژي شکار، منهاي انرژي الزم براي بدست آوردن و مصرف آن است.

رفتار رکود تابستانی یک رفتار .................. می باشد.  25
ژنی پاسخ:

زنبور هاي کارگر با مشاهدة زنبور هاي کارگر دیگري که از محل منبع بازگشته  اند چه اطالعاتی به دست می  آورند؟  26
اطالعاتی مانند فاصلۀ تقریبی کندو تا محل منبع و جهتی که باید پرواز کنند را در اختیار سایر زنبورهاي کارگر قرار می  دهند. پاسخ:

فایدة این که زنبور قبل از این که به دنبال منبع برود، اطالعاتی داشته باشد چیست؟  27
وقتی زنبور هاي کارگر قبل از جست و جو دربارة محل منبع اطالعات داشته باشند، با صرف انرژي کمتر و در زمان کوتاه  تري محل دقیق آن را پیدا می کنند. پاسخ:

هر یک از جانوران زیر به چه طریقی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند؟   28
الف) مورچه ها        ب) زنبور        ج) جیرجیرك 

الف) فرومون       ب) فرمون        ج) تولید صدا پاسخ:

راه هاي ارتباط جانوران با یکدیگر را نام ببرید.  29
برخی جانوران مانند زنبور ها و مورچه  ها با استفاده از فرومون با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند – گروهی دیگر از جانوران با تولید صدا، عالمت  هاي دیداري، بو و لمس کردن با پاسخ:

یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

نحوة عملکرد مورچه  هاي برگ بر را توضیح دهید.  30
مورچه  هاي برگ بر از نوعی قارچ تغذیه می کنند – آن ها برگ  ها را می برند و براي پرورش قارچ  به کار می برند – کارگر ها اندازه هاي متفاوت  تري دارند و کار برش برگ ها، حمل به پاسخ:

النه، دفاع، کود دادن به قارچ ها با قطعه برگ هاي جمع  آوري شده و پرورش قارچ را انجام می دهند.

چرا زنبور هاي عسل کارگر، با توجه به این که نازا هستند ولی به زنبورهاي ملکه کمک می کنند؟  31
اگر چه زنبور هاي عسل کارگر انتقال ژن ندارند ولی با این رفتار خود سبب می شوند که خویشاوندان آن ها که ژن هاي مشترکی با آن ها دارند، زادآوري کنند و ژن هاي مشترك را به پاسخ:

نسل بعد منتقل کنند.

چگونه مشخص شد رفتار مراقبت مادري در موش اساس ژنی دارد؟  32
با ایجاد جهش در ژن  آن را غیر فعال کردند، موش هاي ماده اي که ژن هاي جهش یافته داشتند، ابتدا بچه موش هاي تازه متولد شده را وارسی کردند؛ ولی بعد آنها را نادیده پاسخ:

گرفتند و رفتار مراقبت نشان ندادند.

گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی

گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار
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با توجه به توضیحات داده دشه، نوع یادگیري مورد نظر را در برگۀ پاسخ نامه بنویسید.   33

نوع یادگیريتوضیحات

الفشقایق دریایی با تحریک مکانیکی (تماس)، بازو هاي خود را منقبض می کند؛ اما به حرکت مداوم آب پاسخی نمی دهد.

بشامپانزه ها از تکه هاي چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده می کنند تا پوستۀ سخت میوه ها را بشکنند.

ججوجه غاز ها پس از بیرون آمدن از تخم، نخستین جسم متحرکی را که می بینند، دنبال می کنند.

 
الف) خوگیري (عادي شدن)  پاسخ:

ب) حل مسئله 
ج) نقش پذیري

چرا طاووس نر نظام جفت گیري چند همسري دارد؟  34
در این نظام یکی از والدین طاووس ماده پرورش و نگهداري زاده ها را انجام می دهد که طاووس نر در نگهداري زاده ها نقش ندارد. پاسخ:

در رفتار دگرخواهی خفاش هاي خون آشام، چه زمانی یک خفاش از اشتراك غذا کنار گذاشته می شود؟  35
خفاشی که غذا دریافت کرده، کار خفاش دگر خواه را در آینده جبران می کند. اگر جبران انجام نشود، این خفاش از اشتراك غذا کنار گذاشته می شود. پاسخ:

دالیلی که جوجه  کاکایی پوستۀ تخم  ها را از النه خارج می  کند را بنویسید.  36
- کاهش احتمال شکار شدن  پاسخ:

- افزایش احتمال بقاي جوجه  ها

پرندگان یاریگري که رفتار دگرخواهی را از خود نشان  می دهند چه سودي از این رفتار می  برند؟  37
- با مرگ احتمالی جفت  هاي زادآور، قلمرو آن ها - هنگام زادآوري می  توانند از تجربه هاي به دست آورده براي پرورش زاده  هاي خود استفاده می کنند.  - تجربه کسب می کنند.  پاسخ:

را تصاحب کنند. 

نوعی از رفتار دگرخواهی که به نفع فرد است را توضیح دهید.  38
در میان پرندگان، افراد یاریگري هستند که در پرورش زاده  ها به والدین آن ها یاري می  رسانند. یاریگري ها اغلب پرنده  هاي جوانی اند که با کمک به والدین صاحب النه، تجربه پاسخ:

کسب می  کنند و هنگام زادآوري می   توانند از این تجربه ها براي پرورش زاده هاي خود استفاده کنند.

یاریگري در بین پرنده ها باعث افزایش .................. می شود.  39
احتمال بقاي زاده  ها پاسخ:

مورچه هاي برگ بر از نوعی .................. تغذیه می کنند.  40
قارچ پاسخ:

چرا جانوران قبل از رفتن به خواب زمستانی غذاي زیادي مصرف می  کنند؟  41
براي اینکه در بدن آن ها چربی الزم به مقدار کافی ذخیره شود و در هنگام خواب مصرف شود. پاسخ:

چرا زنبورهاي نگهبان کندو، بقایشان به خطر می افتد؟  42
زیرا با تولید صدا، حضور شکارچی را به دیگران هشدار می دهند ولی با این کار توجه شکارچی را به خود جلب می کنند و احتمال بقاي خود را کاهش می دهند. پاسخ:

رفتار دگرخواهی در خفاش خون آشام را توضیح دهید.  43
نوعی از رفتار دگرخواهی است که جانوران با یکدیگر، گروه همکاري تشکیل دهند – خفاش خونی را که خورده است با سایر جانوران گروه به اشتراك می گذارد. پاسخ:

گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار

گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی

گفتار 1: اساس رفتار
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آیا براي انجام هر نوعی از رفتار دگرخواهی، باید جانوران با یکدیگر خویشاوند باشد؟  44
خیر – رفتار خفاش  هاي خون آشام نوعی از رفتار دگرخواهی است که لزومًا خویشاوند نیستند و این رفتار در اثر انتخاب طبیعی برگزیده شده و سبب افزایش بقاي جاندار می شود. پاسخ:

شباهت  هاي خواب زمستانی و رکود تابستانی را بنویسید.  45
هر دو رفتار ژنی هستند – در هر دو یک دوره عدم فعالیت وجود دارد – در هر دو نیاز جانور به انرژي کاهش می یابد. پاسخ:

علت خواب زمستانی چیست؟  46
برخی جانوران براي بقا در زمستان، زمستان خوابی دارند.  پاسخ:

در این مدت جانور به خواب عمیقی فرو می  رود و متابولیسم بدن کاهش می یابد. 

علت رفتار رکود تابستانی را توضیح دهید.  47
رکود تابستانی یک دورة عدم فعالیت است که در آن سوخت و ساز جانور کاهش پیدا می کند – رکود تابستانی در جانورانی دیده می شود که در جاهاي به شدت گرم مانند بیابان پاسخ:

زندگی می کنند – این جانوران در پاسخ به نبود غذا یا دوره هاي خشک  سالی، رکود تابستانی انجام می دهند.

کلمات مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.   48
جهت یابی در بسیاري از جانوران .................. پرواز مونارك با استفاده از ..................است. (همانند – بر خالف – خورشید – میدان مغناطیسی –

موقعیت ستارگان - باد) 
همانند – خورشید پاسخ:

عاملی که باعث جهت  یابی درست هر یک از جانوران زیر می  شود را بنویسید.   49

 ) مسیر یابی پرنده در هنگام مهاجرت در روز هاي آفتابی 

) مسیریابی پرندة مهاجر در شب 

) مسیریابی پرندة مهاجر در روز  هاي ابري 
) میدان مغناطیسی زمین ) موقعیت ستاره ها             پاسخ: ) خورشید          

شرطی شدن کالسیک را توضیح دهید و یک مثال بزنید.  50
وقتی جانوري مانند سگ با دیدن غذا، ترشح بزاق آن افزایش می یابد، پاسخی غریزي داده است و غذا، محرك می باشد و ترشح بزاق نیز رفتار است و در ابتدا وجود فرد غذا دهنده پاسخ:
سبب ترشح بزاق نمی شود و در آن فرد، نوعی محرك بی اثر است ولی پس از تکرار غذا دهی توسط فرد، با دیدن فرد توسط سگ، بزاق حیوان ترشح می شود که در حقیقت نشان  دهندة
تبدیل یک محرك بی اثر به یک محرك مؤثر می باشد و چون در صورتی فرد باعث بروز رفتار شده است که چندین بار با یک محرك طبیعی همراه شد. به این نوع یادگیري، شرطی شدن

کالسیک گویند.

دسته اي از پرنده، با وجود مترسک در مزرعه، به آن مزرعه حمله کرده اند. علت عدم پاسخ به این محرك را توضیح دهید.  51
آن  ها با دیدن مکرر مترسک در مزرعه، یاد می  گیرند که آن مترسک ها برایشان  خطر یا فایده اي ندارد و در نتیجه دیگر به آن محرك  ها پاسخ نمی دهند. پاسخ:

سه دلیل قلمرو طلبی به وسیلۀ جانوران را بنویسید.  52
) استفاده اختصاصی از منابع   پاسخ:

) امکان جفت  یابی جانور 

) دسترسی به پناهگاه     

علت خاك خوردن توسط طوطی هاي ساحل رود آمازون را بنویسید.  53
گاهی جانوران در غذایابی به مواد موردنیاز خود توجه می کنند و به محتواي انرژي غذا توجه نمی کنند. براي مثال طوطی هاي ساحل آمازون خاك رس می خورند تا مواد سمی حاصل از پاسخ:

غذا هاي گیاهی را در لوله گوارش آن ها خنثی کند.

نوع رفتار را براي هر عبارت مشخص کنید.   54

) پرنده با آواز خواندن سعی می کند از ورود پرندة مزاحم بر قلمروي خود جلوگیري کند. 

) فشار دادن اهرم توسط موش در جعبه اسکینر و دریافت غذا 
) آزمون و خطا ) قلمرو طلبی             پاسخ:

انتخاب جفت در جیرجیرك توسط کدام جنس و چگونه انجام می شود؟  55
توسط جانور نر انجام می شود. جانور نر، ماده اي را انتخاب می کند که بزرگتر و سنگین تر باشد – زیرا بزرگتر بودن جیرجیرك ماده نشانه آن است که تخمک هاي بیشتري دارد و پاسخ:

می تواند زاده هاي بیشتري تولید کند.

خرچنگ هاي ساحلی با وجود اینکه می دانند صدف هاي بزرگ تر انرژي بیشتري دارند، چرا صدف هایی با اندازة متوسط را ترجیح می دهند؟  56
زیرا آن ها بیشترین انرژي خالص را تامین می کنند – (غذایابی بهینه). صدف هاي بزرگ تر، انرژي بیشتري دارند ولی براي شکستن آن ها نیز باید انرژي بیشتري صرف کنند. پاسخ:

گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار
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رفتار مکیدن شیر، در نوزادان نمونه اي از رفتار .................. است.  57
غریزي پاسخ:

اساس رفتار غریزي در همۀ افراد .................. یکسان است؛ زیرا .................. .  58
یک گونه – ژنی و ارثی است. پاسخ:

نوك زدن به منقار والد در جوجه کاکایی، نوعی رفتار .................. است.  59
غریزي پاسخ:

محل قرارگیري ژن  در .................. می باشد.  60
زیر نهنج (هیپوتاالموس) پاسخ:

عملکرد مراقبت مادري را توضیح دهید؟ (با یک مثال)  61
موش مادر، فرزندان را وارسی می کند و اطالعاتی از حواس بویایی، شنوایی، المسه دریافت می کند و این اطالعات به زیر نهنج ارسال و پردازش می شود.  پاسخ:

ژن  فعال می شود و  مربوطه تولید می شود. سپس رفتار مراقبت مادري انجام می  شود. 

عاملی که باعث می شود جوجه کاکایی پس از خروج از تخم به صورت نامنظم به منقار مارد نوك بزند، چیست؟ توضیح دهید.  62
غریزه است و پس از دو روز و با کسب تجربه می آموزد تا دقیق تر نوك بزند تا والد سریع تر به درخواست آن پاسخ دهد. پاسخ:

شرطی شدن فعال را توضیح دهید. (با ذکر مثال) نام دیگر آن چیست؟  63
نوعی یادگیري که در طی آن جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش تا تنبیه ارتباط برقرار نماید و در آینده آن را تکرار بکند یا خیره مثل موش در جعبه اسکینر   پاسخ:

 آزمون و خطا 

رفتار خو گیري را با ذکر یک مثال توضیح دهید.  64
در این یادگیري، پاسخ جانور به یک محرك که سود یا زیانی براي آن ندارد، کاهش می یابد. مانند این که شقایق دریایی پس از مدتی به حرکت مداوم آب پاسخ نمی دهد. پاسخ:

صحیح یا غلط بودن جملۀ را با ذکر دلیل بیان کنید.   65
در خو گیري، پس از مدتی پاسخ جانور به یک محرك تکراري که سود و زیانی ندارد، از بین می رود. 

نادرست، از بین نمی رود، کاهش می یابد. پاسخ:

نوعی یادگیري که جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیه ارتباط برقرار کند .................. نام دارد.  66
شرطی شدن فعال (آزمون و خطا)   پاسخ:

در شرطی شدن کالسیک، صداي زنگ نوعی محرك .................. و غذا، محرك .................. می باشد.  67
شرطی – طبیعی پاسخ:

نوعی یادگیري که نیاز به استدالل دارد؟  68
حل مسأله پاسخ:

نوعی رفتار یادگیري که جانور بین تجربه هاي گذشته و موقعیت جدید، ارتباط برقرار می کند؟  69
حل مسأله پاسخ:

نوعی یادگیري که باعث می شود شقایق دریایی، پس از مدتی به حرکت مداوم آب پاسخ ندهد؟    70
خو گیري پاسخ:

محرکی که در صورتی موجب بروز پاسخ شود که با یک محرك طبیعی همراه باشد را محرك .................. گویند.  71
شرطی پاسخ:

درستی یا نادرستی جملۀ زیر را با ذکر دلیل توضیح دهید.   72
همۀ رفتارهاي غریزي به طور کامل در هنگام تولد جانور ایجاد می شود. 

نادرست، مانند رفتار جوجه کاکایی که پس از مدتی کامل می شود – در رفتار درخواست غذا، نوك زدن هاي جوجه کاکایی به منقار والد در ابتدا دقیق نیست ولی به تدریج و با تمرین پاسخ:
این رفتار دقیق تر می شود. هر چه جوجه دقیق تر نوك بزند، والد سریع تر به درخواست آن براي غذا پاسخ می دهد.

درست یا نادرست بودن جمله هاي زیر را مشخص کنید.  73
پاسخ:

در رفتار نقش پذیري، جسم متحرك در برخی از موارد مادر نیست.
درست، در اغلب اوقات مادر است. پاسخ:

جوجه کاکایی براي کاهش احتمال شکار شدن، تخم هاي دیگر را از النه خارج می کند.
نادرست، براي کاهش احتمال شکار شدن، پوستۀ تخم هاي شکسته را از النه خارج می کند. پاسخ:

رنگ سفید داخل پوسته تخم هاي شکسته، احتمال بقاي جوجه ها را کاهش می دهد.

گفتار 1: اساس رفتار
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درست، رنگ داخل پوسته هاي شکسته شده، سفید است و احتمال شکار شدن را افزایش می دهد.  پاسخ:

درست و نادرست بودن هر یک را با ذکر دلیل مشخص کنید.  74
پاسخ:

سارها فقط به صورت انفرادي حرکت دوره اي و دراز مدت خود را انجام می دهند.
نادرست، با توجه به شکل صفحۀ اول کتاب و صورت سؤال که به مهاجرت اشاره می کند. سار ها به صورت دسته جمعی مهاجرت می کنند. پاسخ:

 ژن  در بخشی از مغز موش ها فعال می شود که در آن بخش، اغلب پیام هاي حسی پردازش می شود.
نادرست، ژن  در زیر نهنج (هیپتوتاالموس) قرار دارد و مرکز پردازش اغلب پیام هاي حسی در تاالموس می باشد. پاسخ:

پاسخ ندادن و عدم انقباض بازوهاي شقایق دریایی نسبت به حرکت مداوم آب، غریزي است.  
نادرست، عدم انقباض بازوهاي شقایق دریایی نسبت به حرکت مداوم آب، نوعی رفتار یادگیري به نام خو گیري است. پاسخ:
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